
بسم الله الرحمن الرحيم
مقتربين من الخواتم المباركة إن شاء الله 
لشهر رمضان، اهنئكم بالشهر المبارك 
واهنئكم بالخواتم.. ومن الصدف أني أجي 
إلــى مقر اللجنة الدائمة وانتم مجتمعون 
الــقــيــادات المؤتمرية فــي جامعة صنعاء 
اجتماعًا تنظيميًا فهذه مناسبة جيدة 
وأحــب أن اتــحــدث معكم باختصار اوجــه 
الشكر لقيادة المؤتمر ممثلة في االمانة 
الــعــامــة ولــقــيــادة فـــروع المؤتمر فــي كل 
المحافظات والجامعات وأنا اشاهد عبر قناة 
«اليمن اليوم» والمؤتمر كخلية نحل يعمل 
في الميدان وهذا هو ما كنا نتمنى من وقت 
مبكر التواصل للقواعد واكتساب العضوية 
للمؤتمر الشعبي العام في تصوري أن هذا 

الشهر المبارك كان هناك عمل تنظيمي رائع جدا فأوجه من خالل جامعة 
صنعاء القيادات المؤتمرية إلى كل الجامعات والى كل الفروع في المحافظات 
فأنا أشاهد المحافظات بشكل جيد وخلوني أخص بالذكر محافظة المحويت 

وإب والبيضاء وأمانة العاصمة والحديدة وحجة وذمار.
أنــا أشــوف حركة نشطة في المديرية وهــذا هو التواصل الحقيقي مع 
الناس، صحيح فيه هموم كبيرة وال تستطيعون أن تعالجوها وليس القرار 
بأيديكم في قيادة المؤتمر الشعبي العام في االمانة العامة او في غيرها 
ولكن تواصلكم مع اخوانكم وقواعدكم وانصاركم يخفف من االلم ويخفف 
من المعاناة الذي يعانيها المواطن اليمني بشكل عام مش المؤتمري من 
جراء هذا الحصار الظالم والجائر على شعبنا الذي ليس له أي سبب إما خورة 
يوجهوا رسائلهم من خالل تدمير الشعب اليمني وقتل اطفاله ونسائه 
رسائل إلى اماكن أخــرى والــذي يأمروا بتوجيه الرسائل هم المستفيدين 
لحلب هذه البقرة الحلوب، ولكن صمودكم وثباتكم في الميدان أطفاًال 
ونساء وشيوخ ومقاتلين هذا سيفشل هذه المؤامرات لقد تحدثت في وقت 
مبكر في بداية العدوان ستتغير المعادلة في المنطقة وستتغير وستتغير 
وبدأت في التغيير المعادلة الحقيقية في المنطقة وكل واحد سيدفع الثمن 
صحيح أنتوا ما عندكم مال تدفعوا ثمن، لكن غيركم يدفعوا المال وانتوا 
تدفعوا الدماء وتدفعوا أرواحكم واطفالكم ومقدراتكم ومؤسساتكم 
ومساكنكم وجامعاتكم ومدارسكم وطرقكم وجسوركم والجسور أنتم 
بتدفعوا الثمن نعم ثمن من عرقكم، من كدكم من اغترابكم في الخارج 
من اموالكم التي استحصلتم عليها من عائدات النفط والغاز والجمارك 
والضرائب نعم ما كناش على ابوابهم شحاتين وال نقبل على أنفسنا أن نكون 
شحاتين، أولئك النفر من أبناء جلدتنا من أبناء جلدتنا المتسولين على أبوابهم 
عيب عليكم استحوا روحوا وأكلوا مثلما بنأكل وعانوا مثلما بنعاني تعالوا 
نتصالح معاكم تعالوا هنا اجلسوا معانا انتوا شجعان انتوا جبناء انتوا جبناء 
بمالبسكم ببطونكم المنفوخة أنتم جبناء جبناء وال تستحوا تطلعوا على 
شاشات التلفزيون وتتحدثوا عن اال نقالبيين وما االنقالبين وصالح المشارك 
لالنقالبيين انتوا تركتوا السلطة يا جبناء هربتوا هربتوا ما حدش هربكم ما 
بش حاجة اسمها انقالبيين انتم هربتم وسلمتوا السلطة حدث فراغ سياسي 
واداري وثقافي واجتماعي في البلد فجوا أنصار الله ومن ساندهم ونحن من 

المساندين لهم للحفاظ على مؤسسات الدولة، تعالوا نتصالح إذا بأيديكم 
قــرار مش بأيديكم القرار بأيدي االشقاء في السعودية ونقولها وللمرة 
العشرين وااللف مش بأيديكم أنتم عبارة عن متسولين يا عيباه، أنا أشوفكم 
بطونكم منفوخة استحوا روحوا بيوتكم ايش نسوي ببطونكم، تعالوا معانا 
وعانوا مثلما نعاني تعالوا نصالح معاكم قتلتوا فينا نعم، دمرتم مساكنا نعم، 
نتصالح معاكم أنتم غير سبب إحداثيات ومعلومات فالن مؤتمري فالن مش 
مؤتمري فالن ضدكم فالن مش ضدكم انتوا عبارة عن منافقين تتسولون باب 
اللجنة الخاصة وعلى أبواب الفنادق والقصور تعالوا إذا انتوا من أصول همدان 
ومن أصول حمير ومن أصول سبأ ومن أصول حاشد وبكيل من مذحج تعالوا 
عيب عليكم تتسولوا، شوفوا الشعب اليمني باقي كم أنتوا كم عددكم أنا أدي 
لكم إحصائية ال يزيد عددهم عن مائتين شخص واحد هؤالء ما يسموا النخبة 
نخبة المرتزقة، كل شي فيه، نخب المثقفين نخب السياسيين نخب االطباء 
نخب المحامين نخب االعالميين أنتم نخب االرتزاق استحوا تعالوا معانا اكلوا 
معانا انا معي ستين مليار أصرف عليكم، يخرب بيتكم ويخرب بيت الذي 
قال معي ستين مليار أنا لو معي ستين مليار لقلبت المنطقة رأسا على عقب 
نعم فيه رجال صنعوا التاريخ عبد الناصر هؤالء قادة عرب قادة عرب قادة 
عرب من أنتم، البلدان والعالم كله تاريخ أيش عيكون تاريخكم أن انتم تدوا 
احداثيات مساكن صالح ومزارعه والجامعة والجسر وبيت القاضي ربيد وبيت 
فالن وبيت فالن والجامعة الفالنية هذا تاريخكم مش تاريخ، فأنا احث االخوان 
في جامعة صنعاء القيادات المؤتمرية التواصل التواصل واحسنتوا ما عملتوا 
في هذه الفترة وأحسن ما عملت قيادة المؤتمر واقول قيادة المؤتمر االمانة 

العامة وقيادة المؤتمر في المحافظة وقيادة المؤتمر في الجامعة وقيادة 
المؤتمر في المديرية وقيادة المؤتمر في الحي هذه كلها قيادات مؤتمرية ال 
فرق بين عضو في المؤتمر الشعبي العام في المديرية أو في الحي وبين علي 
عبد الله صالح كعضو في المؤتمر الشعبي العام ككل االعضاء في المؤتمر 
الشعبي العام نبني هذا التنظيم السياسي الرائد من أجل بناء الوطن مش بناء 
انفسنا مش من أجل الكسب الرخيص مش من االستيالء على الحق العام مش 
من أجل السطو على اراضي الناس مش السطو على الشركات مش السطو على 
البنوك نحن نتصدى له من يخربون الوطن نحن نتصدى لهم أينما كانوا في 
الداخل وإال في الخارج وأقول الذي بيخربوا في الداخل احترموا انفسكم البلد 
بحاجة إلى توحيد الصف ومواجهة العدوان والكف عن النهب والسرق والسلب 
والمكايدات السياسية كفوا عن أذائكم كفوا هؤالء االعالميين الذي ال يستحوا 
والذي بيحسبوا أنهم اعالميين كفوا عن أذائكم وبذائتكم ووقاحتكم كفوا.

تحياتي لكم جميعًا وخواتم مباركة، وانا مسرور مسرور رغم أن األمين 
العام قال أن فيه هناك بعض القضايا عتعالج نعالجها كلها ونحن مسئولين 
كلنا نعالج كل السلبيات نعالج كل السلبيات وهذه مسئوليتنا جميعا شكرا 
لكم على تفاعلكم وعلى حماسكم في جامعة صنعاء كم سلبيات في البلد 

سنعالجها، شكرًا لكم.
هذا وكان األمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا القى كلمة في 
االجتماع حيا في مستهلها قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي في فرع جامعة 
صنعاء مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يجب أن يكون بداية لعملية تنظيمية مستمرة 
على مستوى فرع الجامعة.. مؤكدًا أن قيادة فرع الجامعة تتحمل مسؤولية 

كبيرة في تنشيط العمل التنظيمي والقيام 
بدورها على الوجه األكمل وتنفيذ خطة 
العام ٢٠١٧م المقرة من األمانة العامة 

للمؤتمر.
وحيا الزوكا الدور الذي يلعبه أكاديميو 
جامعة صنعاء فــي تنوير المجتمع من 
خالل ترسيخ ثقافة الوسطية واالعتدال 
التي ينتهجها المؤتمر الشعبي العام منذ 
تأسيسه في العام ١٩٨٢ وأهمية تعزيز 
هــذا النهج وقيم المحبة والتسامح بين 
اليمنيين. مشددًا على ضــرورة أن يقوم 
المؤتمريون بدورهم الوطني والتنظيمي 
للحفاظ على وحــدة الوطن والــدفــاع عنه 
ومواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر 

بكل صالبة وثبات.
وأشار الزوكا إلى الحراك التنظيمي الكبير الذي تشهده فروع المؤتمر في 
مختلف المحافظات والمديريات والدوائر.. مؤكدًا أن هذا الحراك يعكس 
الوجه الحقيقي للمؤتمر وشعبيته وجماهيريته بقيادة الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وتنفيذًا 
لتوجيهاته بتفعيل العمل التنظيمي بالصورة التي ينبغي أن يكون عليها 

المؤتمر.
وشدد األمين العام للمؤتمر الشعبي العام على أهمية نشر ثقافة الميثاق 
الوطني الذي يمثل الوثيقة اليمنية الجامعة التي صاغها وأقرها اليمنيون 
عبر الحوار بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم، ولم تكن وثيقة مستوردة 
من الخارج أو مرتبطة به كما هو حال وثائق وأدبيات التنظيمات السياسية 
األخرى.. موجهًا فرع المؤتمر الشعبي في الجامعة بتلبية طلبات االنتساب 
المتزايدة إلى صفوف المؤتمر الشعبي من مختلف فئات وشرائح المجتمع، 
الذين وجدوا في المؤتمر الشعبي العام تنظيمًا يحمل مشروع اليمن الكبير 

الحر والمستقل والمزدهر والديمقراطي.
واختتم الزوكا كلمته بتحية صمود الشعب اليمني العظيم في وجه العدوان 
السعودي وحصاره الغاشم.. مشددًا على ضرورة تعزيز تماسك الجبهة 
الداخلية ووحــدة الصف بين مختلف القوى الوطنية المواجهة للعدوان، 
وتعزيز قيم التكافل والتالحم بين أفراد المجتمع اليمني في هذه المرحلة 
الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن.. مشيدًا بتضحيات ابطال الجيش واللجان 
الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الذين يجترحون انصع البطوالت في 

الدفاع عن اليمن وسيادته ووحدته واستقالله.
هــذا وقــد تحدث في االجتماع عــدد من القيادات االكاديمية في فرع 
المؤتمر الشعبي بجامعة صنعاء.. مجددين العهد والوالء للوطن ولقيادة 
المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- والوقوف ضد عدوان التحالف الذي تقوده 
السعودية، والدفاع عن الوطن وثوابته ممثلة بالثورة والجمهورية والوحدة 
والديمقراطية والسيادة واالستقالل، ومواجهة الغلو والتطرف واإلرهاب.. 
مشيرين إلى أهمية تفعيل العمل التنظيمي في الجامعة بما يتواكب مع زخم 
وشعبية المؤتمر الشعبي وتزايد طلبات االنتساب إليه، وتجاوز كل العراقيل 

والتحديات التي يواجهها الوطن والمؤتمر.
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خالل ترؤسه اجتماعًا تنظيميًا لمؤتمر جامعة صنعاء

الزعيم: صمود اليمنيين سيفشل كل المؤامرات على وطننا
رأس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية  

األســبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- لقاء لقيادات 
وكوادر فرع المؤتمر الشعبي العام في جامعة صنعاء بحضور 
االميــن العام للمؤتمر الشــعبي العام األســتاذ عارف عوض 
الــزوكا، واألميــن العــام المســاعد للمؤتمــر رئيــس مجلس 
النواب الشــيخ يحيى الراعي، والدكتــور نجيب العجي رئيس 
هيئــة الرقابة التنظيمية في المؤتمــر، وعبده العدلة عضو 
اللجنــة العامة عضو مجلس النواب، والدكتور بشــير العماد 
رئيس دائرة الرقابة التنظيمية للمؤتمر، والدكتور عبدالله 
ابــو حورية نائــب رئيس الدائرة الفنيــة للمؤتمر نائب مدير 

مكتب رئاسة الجمهورية.
وفي اللقاء القى الزعيم علي عبد الله صالح كلمة قال فيها:

 على أعضاء المؤتمر االلتفاف حول تنظيمهم الرائد لبناء اليمن الوطن بحاجة لتوحيد الصف لمواجهة العدوان والكف عن النهب والسلب

الزوكا: الحراك التنظيمي في المحافظات والمديريات 
يعكس الوجه الحقيقي للمؤتمر وشعبيته

على جميع فروع المؤتمر نشر وتفعيل ثقافة الميثاق الوطني

سنتصدى لمن يخربون الوطن أينما كانوا في الداخل أو الخارج

المؤتمريون يبنون وطنًا ويرفضون السطو على األراضي والشركات والبنوك

ر وكل واحد سيدفع الثمن المعادلة في المنطقة بدأت في التغيُّ

ندعو المتسّولين على أبواب الرياض للعودة والتصالح إذا كان القرار بأيديهم

المؤتمر 
في الميدان 
كخلية نحل
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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشاعر حسن باحارثة
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة 

في وفاة الشاعر حسن عبدالله باحارثة.. جاء فيها:
األخ/ أكرم حسن عبدالله باحارثة

وإخوانه.. وكافة آل باحارثة- بمحافظة حضرموت.. حياكم الله
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الشاعر الوحدوي المبدع حسن عبدالله عمر باحارثة الذي 
اختاره الله سبحانه وتعالى في هذه األيام المباركة من شهر رمضان المبارك وفي عشر المغفرة.. وذلك بعد 
حياة حافلة بالعطاء واإلبداع والتفاني في خدمة الوطن والشعب.. واالنتصار إلرادة شعبنا اليمني العظيم في 
الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية، من خالل الكلمة الُحّرة المسئولة والقصيدة الشعرية 
اضة ألبناء حضرموت األوفياء خاصة وكل أبناء الوطن  الصادقة التي عّبر بها عن صدق المشاعر الوحدوية الفيَّ

اليمني عمومًا.. متغنيًا بالمنجزات العظيمة التي حققتها الوحدة اليمنية في مختلف المجاالت.
لقد اتسم والدكم بالجرأة والصراحة في قول كلمة الحق.. وفي اإلنصاف واالعتراف بفضل الوحدة وبما أنجزته، 
وفي المقدمة حرية القرار الوطني المستقل الذي بواسطته استطاع شعبنا إحراز الكثير من التحّوالت المهمة 

في طريق البناء الوطني والنهوض الحضاري الشامل.
لقد خسر الوطن اليمني عمومًا.. والقطاع األدبي والثقافي برحيل والدكم الشاعر الكبير حسن عبدالله باحارثة 

ر  رحمه الله، شاعرًا مفّوهًا.. وأديبًا متألقًا، عانى مع كل من عانى من أبناء شعبنا األوفياء وكان صوتهم الُحّر المعبِّ
 التوّجه 

ّ
عن آالمهم وعن آمالهم وتطلعاتهم في حياة ُحّرة كريمة، وشكل رحيله خسارة كبيرة ال يعّوضها إال

إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه.
وبهذا المصاب الجلل تقبلوا منا جميعًا خالص العزاء وصادق المواساة، ودعواتنا لكم بأن َيَمّن الله عليكم 
بالصبر والسلوان.. والعزاء موصول ألخيه الشاعر حسين عبدالله باحارثة وكل أفراد األسرة الكريمة، وال أراكم 

الله مكروهًا بعده.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

.. ويعزي في وفاة الشيخ الغولي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة 

في وفاة الشيخ محمد يحيى الغولي.. جاء فيها:
األخ الشيخ/سيف محمد يحيى الغولي

وإخوانه.. وكافة آل الغولي- عمران.. حياكم الله
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم الشيخ محمد يحيى الغولي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى 
إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والمجتمع واإلصالح بين الناس، حيث كان رحمه 
الله، من كبار مشائخ عمران.. وأحد الشخصيات الوطنية البارزة الذين خدموا الوطن في مختلف الجوانب، ومن 

األوفياء الصادقين الذين وقفوا مع الدولة.. وواجهوا كل محاوالت زعزعة األمن واالستقرار في منطقته وفي 
المحافظة بشكل عام.

نبعث إليكم بصادق العزاء وعميق المواساة، 
َ
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في مصابكم الجلل.. ل

سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه الجنة.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر 
والسلوان.. إنه سميع مجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

.. ويعزي بوفاة الحاج محمد أبو ذيبه
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الحاج محمد أبو ذيبه، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في هذه األيام المباركة من 
شهر رمضان الفضيل، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الجاد قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الزعيم -في البرقية التي بعث بها إلى العميد عامر محمد أبو ذيبه.. وإخوانه وكافة آل أبو ذيبه- 
بمناقب الفقيد وإسهاماته، سائًال الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه 

الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون 


